Баспасөз-хабарламасы
Австралиядағы Косцюшко шыңына шығу-ҚазГеоның «7 шың + 2 Полюс»
бағдарламасына жаңа жетістіктерді толықтыруды білдіреді

Қазақ Географиялық Қоғамы «7 шың + 2 Полюс» халықаралық альпинисттік
бағдарламасын жүзеге асыруды жалғастырып жатыр. Естеріңізге сала кетсек, осы
жобаның аясында ҚазГео барлық құрлықтардың биік шыңдарына шығуды, сонымен қатар
Оңтүстік және Солтүстік полюстерге экспедицияларды ұйымдастырып жүр.
Өткен демалыс күндері қазақстандық альпинист және белгілі саяхатшы Андрей Гундарев
Қазақ Географиялық Қоғамының демеуімен Австралияның биік нүктесі – Косцюшко
шыңын (2228 м) бағындырды. Альпинисттің айтуынша, таудың басына бірнеше сағатта
шықты. Косцюшко Жаңа Оңтүстік Уэльс штатының аттас ұлттық саябағының жерінде
орналасқан Қарлы таулар жотасының шыңы болып табылады.
«Косцюшкоға шығу – бұл алдымен Жасыл құрлықпен танысудың амалы және
дүниенің қарама-қарсы жағына барып қайтудың бір мүмкіндігі. Осы жобада ҚазГео
командасының бір бөлігіне айналғаным мен үшін бір ғанибет», - деп, альпинист, тау
жолнұсқаушысы және саяхатшы Андрей Гундарев баяндайды.
Бүгінгі күнде «7 шың + 2 Полюс» бағдарламасының міндетті жеті тармағының төрт шыңы
ҚазГео-ның қоржынына енді. Бұл Оңтүстік Американың ең биік шыңы –Аргентинадағы
Аконкагуа, Еуропаның биік нүктесі – Кабардин-Балкариядағы Эльбрус шыңы,
Антарктидадағы қол жетпес Винсон шыңы және Австралиядағы Косцюшко шыңы.
Сонымен, бағдарламаны аяқтау үшін, ҚазГео командасына Эверест, Маккинли және
Килиманджаро шыңдарына шығу қалды. Бұдан басқа, 2015 жылы Солтүстік Полюске
және 2016 жылы Оңтүстік Полюске шаңғы экспедициялары сәтті өтілді.
«Қазақ Географиялық Қоғамының миссиясы –7 құрлықтың жеті шыңдарында және
жердің екі полюсінде де Қазақстанның туын орнату. Осы бағдарламаға қатысатын
спортшылар үшін – бұл әлемді көріп, Қазақстанның атын шығару мүмкіндігі болып
табылады», - деп, Қаз Гео Қамқоршылық Кеңесінің Төрағасы Нұрлан Абдуов айтты.
Құрлықтың жеті шыңына шығу үшін, Қазақ Географиялық Қоғамы өз туының астында
жетекші қазақстандық альпинисттер мен атлеттерді біріктірді. Сөйтіп, 2016 жылы
Оңтүстік Америкадағы Аконкагуа шыңын Мағжан Сағымбаев пен Мақсұт Жұмаев
бағындырған. Сол жылы Эльбрусқа жылдам жүгіріп шыққан Ілияс Ғалымбеков пен

Шыңғыз Байқашев болды. 2016 жылдың 16 желтоқсанында «Тәуелсіздік Полюсі» атты
экспедициясының құрамында Мағжан Сағымбаев пен Ілияс Ғалымбеков Қазақстанның
туын Антарктиданың Винсон шыңында желбіретті.
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